
35. Elintarvikekeskuksen lautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Elintarvikekeskuksen lautakunnan kokoon-
pano oli v. 1969 muuten sama kuin edellisenä 
vuonna, paitsi että jäseniksi järj.siht. Hertta 
Arviston ja rva Martta Kulosen tilalle va-
littiin tai.hoit. Tauno Tuomi, joka toimi 
myös varapuheenjohtajana, sekä tarkast. 
Terttu Lyytikkä. 

Lautakunnalla oli vuoden aikana 17 ko-
kousta ja niiden pöytäkirjojen pykäläluku 
oli 154. 

Päätökset. Lautakunnan tekemistä tär-
keimmistä päätöksistä mainittakoon mm: 
elintarvikekeskuksen kassan tarkastajien va-
litseminen (29.1. 5 §); laitoksen toimitusjoh-
tajan kertahankintojen raha-arvon ylärajan 
vahvistaminen ja tarjousten avaajien mää-
rääminen (29.1. 7 §, 25.6. 66 §); v:n 1968 ta-
lousarvion osamäärärahajaon muuttaminen 
(24.2. 16 §); laitoksen v:n 1968 tilinpäätöksen 
ja kustannuslaskennan yhteenvedon ja erit-
telyn hyväksyminen (2.4. 22 §, 23.4. 33 §); 
tarjouksen tekeminen einesruokien valmis-
tuksesta kansakouluille (30.7. 71 §); vesilai-
toksen Ilmalan henkilökuntaruokalan ja pa-
lolaitoksen ruokaloiden hoitaminen elintar-
vikekeskuksen toimesta sekä metrotoimiston 
ja kaasulaitoksen henkilökuntaruokaloiden 
lopettaminen (30.7. 72 §, 19.11. 114, 115 §, 
29.12. 142 §); päätös toimenpiteisiin ryhtymi-
sestä laitoksen ruokaloihin tapahtuvien mur-
tovarkauksien estämiseksi (30.7. 74 §, 22.10. 
104 §); hankintasopimusten tekeminen kansa-

kouluja varten kouluruokailuun sisältyvistä 
lisäkkeistä (20.8. 83 §); yhteishankintasopi-
musten hyväksyminen eräiden tuotteiden 
toimittamisesta kaupungin laitoksille seuraa-
vaksi kulutuskaudeksi (7.1. (88) §, 24.9. 91, 
92 §); laitoksen käytöstä vapautuvien, kiin-
teistössä Sorvaajankatu 16 olevien varasto-
tilojen luovuttaminen takaisin kiinteistövi-
rastolle (22.10. 102 §); työnantajan edustajien 
valitseminen tuotantokomiteaan vuosiksi 
1970—1971 (19.11. 116 §) sekä laitoksen 
uuden organisaation vahvistaminen (28.11. 
124 §, 29.12. 139 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehdyt 
esitykset koskivat mm. seuraavia asioita: 
toimitusjohtajan viran tilapäistä hoitamista 
(23.4. 29 §); ruokatehtaan emännän ja ruo-
kaloitten tarkastavan emännän lähettämistä 
virkamatkalle Keravalle ja Tanskaan tutus-
tumaan alan kysymyksiin (30.7. 70 §, 19.11. 
121 §); laitoksen käteisvarojen enimmäis-
määrän tarkistamista (24.9. 90 §) sekä kau-
punginhallituksen edustustilaisuuksia hoi-
tavalle emännälle näistä tehtävistä maksetta-
van palkkion määräämistä (19.11. 117 §). 

Lisäksi anottiin kaupunginhallitukselta oi-
keutta eräiden v:n 1969 talousarvioon mer-
kittyjen määrärahojen ylittämiseen (19.11. 
113 §, 17.12. 135 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle anne-
tut lausunnot koskivat mm. seuraavia asioi-
ta: järjestelytoimiston suorittaman, elintar-
vikekeskuksen rationalisointia ja kannatta-
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vuuden parantamista koskevan tutkimuk-
sen edellyttämiä toimenpiteitä (29.1. 12 §, 
24.2. 19 §); laitoksen toimitusjohtajan viran 
hakijoita (2.5. 41 §); Tuomarinkylän karta-
non kahvilanpidon järjestämistä (25.6. 62 §); 
vuositilintarkastajien kertomusta v:n 1968 
tilintarkastuksesta (20.8. 84 §); sekä vesilai-
toksen Pitkäkosken työmaaruokalan hoita-
mista (19.11. 120 §); lisäksi puollettiin Äggel-
by svenska samskola -nimisen koulun ano-

musta saada ostaa kouluruokaa elintarvike-
keskukselta (23.4. 30 §). 

Kaupunginhallituksen asiamiestoimistolle 
annettiin lausunto toimitusjohtajan viran 
täyttämispäätöksestä tehdyistä valituksista 
(20.8. 85 §). 

Palkkalautakunnalle päätettiin lähettää 
elintarvikekeskuksessa laadittu, em. lauta-
kunnan lähettämän mallin mukainen ehdo-
tus laitoksen työsäännöiksi (28.5. 46 §). 
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